
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ    หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงท่ีในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 302,600.00  - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำสน์มุกดำหำร 302,600.- หจก.เพชรรวมสำสน์มุกดำหำร 302,600.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 8/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
2 ค่ำจ้ำงเหมำงำนปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 71,837.00    - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิ พำณิชย์ 71,837.- หจก.เสริมศักด์ิ พำณิชย์ 71,837.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 80/2564 ลว. 29 ธ.ค. 63
3 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 195,800.00  - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำสน์มุกดำหำร 195,800.- หจก.เพชรรวมสำสน์มุกดำหำร 195,800.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 2/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
4 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 320,400.00  - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิ พำณิชย์ 320,400.- หจก.เสริมศักด์ิ พำณิชย์ 320,400.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 11/2564 ลว. 12 พ.ย. 63
5 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ม.ค.64 8,795.00      - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเล่ียมมุกดำหำร 8,795.- หจก.ปิโตรเล่ียมมุกดำหำร 8,795.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 96/2564 ลว. 4 ม.ค. 64

ค่ำเช่ำเคร่ืองถำยเอกสำร เดือน ม.ค. 64 3,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 97/2564 ลว. 4 ม.ค. 64
6 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน บต-1265 มห. 3,750.00      - ตกลงรำคำ หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ยำงยนต์ 3,750.- หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ยำงยนต์ 3,750.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 132/2564 ลว. 2 ก.พ. 64
7 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 126,000.00  - ตกลงรำคำ ออมสินพันธ์ุไม้ 126,000.- ออมสินพันธ์ุไม้ 126,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 144/2564 ลว. 4 ก.พ. 64
8 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพันธ์ุ 75,000.00    - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 75,000.- นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 75,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 24/2564 ลว. 4 พ.ย. 63
9 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,000.00    - ตกลงรำคำ หจก.ป้ัมรวยกำรยำง 22,000.- หจก.ป้ัมรวยกำรยำง 22,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 93/2564 ลว. 4 ม.ค. 64

10 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 427,200.00  - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำสน์มุกดำหำร 427,200.- หจก.เพชรรวมสำสน์มุกดำหำร 427,200.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 3/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
11 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 373,800.00  - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 373,800.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 373,800.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 13/2564 ลว. 12 พ.ย. 63
12 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพันธ์ุ 82,500.00    - ตกลงรำคำ น.ส.สุรีย์พร  ทองเทพ 82,500.- น.ส.สุรีย์พร  ทองเทพ 82,500.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 29/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
13 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพันธ์ุ 82,500.00    - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 82,500.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 82,500.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 30/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
14 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพันธ์ุ 82,500.00    - ตกลงรำคำ นำงสุวิมล  บำดตำสำว 82,500.- นำงสุวิมล  บำดตำสำว 82,500.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 32/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
15 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพันธ์ุ 82,500.00    - ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ  ฉลองคุณ 82,500.- นำยสุพรรณ  ฉลองคุณ 82,500.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 31/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
16 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 356,000.00  - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 356,000.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 356,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 12/2564 ลว. 12 พ.ย. 63
17 ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝกพร้อมดูแลกล้ำหญ้ำแฝก 125,000.00  - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 125,000.- นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 125,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 24/2564 ลว. 4 พ.ย. 63
18 ค่ำจ้ำงเหมำงำนปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 237,188.12  - ตกลงรำคำ นำยสมัย  ปัญญำ 237,188.12 นำยสมัย  ปัญญำ 237,188.12 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 123/2564 ลว. 28 ม.ค. 64
19 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 355,311.16  - ตกลงรำคำ บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 355,311.16 บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 355,311.16 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 125/2564 ลว. 28 ม.ค. 64
20 ค่ำจ้ำงเหมำงำนปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 105,290.12  - ตกลงรำคำ บริษัท พิตรพิบูล จ ำกัด 105,290.12 บริษัท พิตรพิบูล จ ำกัด 105,290.12 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 124/2564 ลว. 28 ม.ค. 64
21 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 174,142.16  - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 174,142.16 หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 174,142.16 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 117/2564 ลว. 25 ม.ค. 64
22 ค่ำจ้ำงเหมำงำนปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 8,752.80      - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 8,752.80 หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 8,752.80 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 116/2564 ลว. 25 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
สถานีพัฒนาท่ีดินมุกดาหาร
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564


